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Úvodník

Leto konci, chystajme sa na jesen...? 

Milí priatelia, susedia, Devínčania,
vitajte nazad v každodennosti. Slasti i strasti leta 

má väčšina z nás za sebou a verím, že ste sa domov 
vrátili spokojní, oddýchnutí a zdraví. Každoročne si 
práve v tomto období, pri návratoch z dovolenky, 
uvedomím aké úžasné je vracať sa práve do Devína. 
Vítajú nás naše domy, záhrady, domáci miláčikovia. 
Žiadne vyprahnuté sídlisko, ani rozhorúčené mesto. 
Smútok za morom sa tu dá poľahky zahnať na dunaj-
skej pláži, pre vôňu lesa stačí vyjsť zopár krokov do 
okolitých kopcov, miest pre nostalgický spomienkový 
táborák je tu habadej a aktívni dovolenkári ani ne-
musia veľmi zosadať zo svojich dvojkolesových táto-
šov... Apropo cyklotrasy – môžem potešiť všetkých 
ktorí sa pýtajú kde je dávno sľubovaný cyklomost do 
Schlosshofu. Pri poslednom rozhovore mi župan po-
tvrdil, že problémy s úradom pre verejné obstaráva-
nie odstránili, s výstavbou sa začne na jeseň a budúci 
rok do apríla by mal byť most hotový. Držať palce 
nezaškodí a onedlho budeme hádam medzi prvými, 
ktorí vyrazia cez nový most spoznávať na bicykli krásy 
Pomoravia i Podunajska na rakúskej strane. No nielen 
o moste som s pánom Frešom diškurovala. Snažím sa 
jeho aj pána primátora dostať na ostrov Sihoť. Pokiaľ 
možno na bicykli. Tak, aby na vlastné oči videli, že tu 
naozaj stačí „pozametať“ existujúce cestičky a riadny 
kus bezpečnej cyklotrasy spájajúcej Devín a Bratislavu 
bude na svete. Mám sľúbené že obaja páni tam prídu. 
Dokonca župan vyslal na Sihoť na akýsi „prieskum“ 
terénu vicežupana a pán Nesrovnal bol tamojšími 
podmienkami doslova nadšený. Vraví sa, že viac hláv 
viac vie. Ja verím že keď to budú hlavy „pomazané“, 
rozhodujúce o najbližšom osude Bratislavy a Brati-
slavského kraja, dobrá vec (otvorenie cyklotrasy cez 
Sihoť) by sa mohla podariť. 

Ako vidíte, len tak sme sa v tom Devíne ani 
v lete „neflákali“. Čo sa dialo spomeniem len stručne: 

Skanska ustúpila od projektu

Pôvodný projekt Viladomy sa u nás, 
v mestskej  časti Devín, nebude  stavať. Na-
miesto neho sa developer projektu – spo-
ločnosť Skanska – v spolupráci s mestskou 
časťou  chcú  dohodnúť  na  novej  podobe 
projektu.

Podľa výkonného riaditeľa divízie Skanska Re-
ality Skanska a.s. Björna Mattssona však v ďalšom 
projekte nepôjde o takú zahustenú zástavbu s akou 
rátal predošlý projekt (developerská spoločnosť 
Skanska v lokalite Záhradky plánovala výstavbu 23 
viladomov s 381 bytovými jednotkami vrátane inži-
nierskych sietí a komunikácií). Pôvodný projekt nebol 
v súlade s predstavami nás, Devínčanov. Prekážala 
nám veľkosť projektu, ako aj to, že domy mali byť 
štvorpodlažné, chýbali im aj priestory pre občian-
sku vybavenosť. Starostka Devína Ľubica Kolková 
s projektom nesúhlasila a považovala ho za sídlisko. 
Argumentovala tým, že takáto výstavba do daného 
prostredia nepatrí. Starostka je za zachovanie vi-
dieckeho charakteru mestskej časti. Pri pôvodnom 
počte 23 domov by podľa počet obyvateľov Deví-
na stúpol o 1 100, čo by bolo pri súčasnom počte 
1 100 Devínčanov neúnosné. Výstavba by spôsobila 
problémy aj v doprave.

Vinobranie po devínsky

Skoro v každej mestskej časti sa organizujú 
vinobrania. Prečo nie? Veď je to jeden z dôvodov 
ako stretnúť priateľov, známych a pri burčiaku 
si zaspomínať na odchádzajúce leto. V Devíne je 
to presne tak isto, len v jednom sme odlišní – 
na vinobraní popíjame ríbezliak – náš nápoj leta. 
Na zdravie!

Snahy ochranárov....
čítajte na str. 4

„Červený“ Devínsky strapec
čítajte na str. 3

Deň devínskych záhrad
čítajte na str. 5

pokračovanie na str. 2 pokračovanie na str. 2

Devín bude vo svojich pripomienkach k pro-
jektu presadzovať rodinné, nie bytové domy, aby sa 
zachoval vidiecky charakter územia. Mestská časť 
chce zabezpečiť rešpektovanie chráneného územia 
Národnej kultúrnej pamiatky Devínska lesostep 
a ochranného pásma Devín Slovenské hradisko. Zá-
roveň budeme v lokalite požadovať menej obyvateľ-
stva. Podľa územného plánu je v lokalite povolená 

 
 
 



KroK dopredu v KuLtúre predaja

výzva!

Žiadame majiteľov psov, ktorí 
do dnešného dňa nezaplatili daň za 
psa za rok 2011 (dátum splatnosti 
31.01.2011), aby nedoplatok na dani 
za psa uhradili na účet MÚ MČ BA 
– Devín č. 1311609002/1111 vedený 
v UniCredit Bank,a.s., KS: 0558, VS: 
rodné číslo, alebo v hotovosti do po-
kladnice MÚ MČ BA – Devín.

zaCHrÁNeNÁ 29-Ka

1. júla pani Leskovská napísala otvorený list Dopravnému podniku Bratislava, a.s. proti zrušeniu linky 29 
Bratislava – Devín a späť. Zorganizovala petíciu. Vyplatilo sa. Spoj 29 ďalej premáva.

Možno mnohí neviete, že naša 29-ka patrí medzi najstaršie linky v Bratislave. Tu je jej krátka história:
Linka dn  –  1.9.1948 - 31.12.1952 – trasa:  Karlova Ves - Riviéra, Devínska cesta, Devín

  Túto linku dňa 1.1.1953 nahradila linka 29.
 

Linka 29  -  1.1.1953 - 196? – trasa: Karlova Ves - Riviéra, Devínska cesta, Devín 
 -  196? - 196? – trasa: Karlova Ves - Lesné diely, Karloveská, Riviéra, Devínska cesta, Devín
 -  196? - 30.3.1969 – trasa:  Karlova Ves - Riviéra, Devínska cesta, Devín
 - 31.3.1969 - 31.5.1972– trasa:  Jesenského, nábrežie, Botanická, Riviéra, Devínska cesta,  

  Kremeľská, Devín (poznámka: mimo špičiek premávala len v úseku Riviéra – Devín) 
 -  1.6.1972 - 10.4.1981 – trasa: Hviezdoslavovo nám., nábrežie, Botanická, Riviéra, Devínska 
  cesta, Kremeľská, Devín (poznámka: do 1.9.1975 premávala mimo špičiek pracovných dní 
  len v úseku Riviéra – Devín) 
 - 11.4.1981 - 13.10.1996 – trasa: Nový most, nábrežie, Botanická, Devínska cesta, 
  Kremeľská, Devín 
 -  14.10.1996 - 24.11.1996 – trasa: Nový most, nábrežie, Botanická, Devínska cesta, 
  Devín - U Srnčíka
 -  25.11.1996 - 21.9.1997- trasa:  Nový most, nábrežie, Botanická, Devínska cesta, 
  Slovanské nábr., Muránska, Devín (poznámka: výluka kvôli rekonštrukcii Kremeľskej ulice) 
 -  22.9.1997 - 19.11.2000 – trasa:  Nový most, nábrežie, Botanická, Devínska cesta, 
  Kremeľská, Devín
 -  od 20.11.2000 –trasa: Nový most, nábrežie, Botanická, Devínska cesta, Kremeľská,   

  Muránska, Hrad Devín 

ex devín autobus
1963? - 19??  Jesenského ul., Devínska cesta, Devín-škola, Hrad Devín 
Poznámka: Expresný autobus, premával len počas voľných dní v sezóne za pekného počasia.
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   Skanska ustúpila od projektu: dokončenie zo str. 1

*Prebehli prvé stretnutia pracovnej skupiny ktorá 
rieši novú, pre Devín prijateľnú podobu projektu fir-
my SKANSKA* Žiaľ sa len príliš pomaly posúvame 
k stavebnému povoleniu potrebnému na dokončenie 
opravy požiarnej zbrojnice. *Obstarávame územný 
plán zóny Devín 1 – vystavený je vo vestibule Miest-
neho úradu a pripomienkovať ho môžete do polovice 
septembra . * Na svete je prvá pracovná verzia ná-
vrhu legislatívnych zmien vo veci ukončenia nútenej 
správy z dielne ministerstva financií. *Začal sa súdny 
spor o parkovisko pod hradom. Súd bude rozhodo-
vať o tom, či je jeho zapísanie do zoznamu verejných 
komunikácií právoplatné alebo nie. *V súvislosti s to-
uto kauzou dokonca hrozilo zrušenie linky č. 29! Do-
pravný podnik chcel vyhovieť vlastníkom pôdy pod 
parkoviskom, ktorí sa sťažujú, že MHD tam jazdí po 
ich pozemkoch. Nebyť vašej petície a mojej žiadosti 
na primátora a na vedenie DPB, mohla byť najstaršia 
linka Bratislavy už len minulosťou.. *Forel podľa všet-
kého končí s prevádzkovaním školy v Devíne a otvára 
sa tak otázka, čo bude s našou školou ďalej. *O množ-
stve rôznych aktivít i kultúrnych a športových podujatí 
tohto leta sa dočítate na ďalších stranách...

Ja by som vás predsa len chcela ešte o niečo 
poprosiť. Viem, dovolenkové kufre už máte vybalené, 
letné veci poprané a fotografie ste rozposlali rodine 
i známym. V hlavách však isto uchovávate množstvo 
dojmov, dobrých nápadov alebo netradičných rieše-
ní ktoré ste videli pri potulkách po rôznych kútov 
Slovenska či sveta. Nenechajte si ich len pre seba. Po-
kiaľ si myslíte, že by boli vhodné aj do Devína, budem 
rada, ak mi o nich porozprávate. Možno sa budeme 
inšpirovať, možno sa niečo podarí zrealizovať, možno 
pripravíme „pôdu“ do budúcnosti alebo aspoň zau-
jímavý článok do ďalšieho Devínčana... Rozprávajme 
sa o veciach spoločných. Že kde? Najbližšie 1.10. na 
šarkaniáde na hrade, alebo na úrade alebo na adrese 
starostka@devin.sk som pre vás prakticky „stále“. 
Zatiaľ dovidenia priatelia.

Ľubica Kolková, starostka@devin.sk

malopodlažná výstavba s prízemím a pod krovím 
alebo ustupujúcim podlažím.
Viladomy Devín:
-  rok 2004: Skanska získala pozemky v lokalite 

Záhradky;
-  rok 2005: územné rozhodnutie na Viladomy De-

vín;
-  rok 2008: návrh znížiť počet poschodí;
-  rok 2011: Skanska oznamuje, že platné staveb-

né povolenie nevyužije a navrhne nový projekt.
Zdroj: SITA

fotka prosim este raz  
- je poskodena

Sľubný rozvoj autobusu pribrzdený hospodárskou krízou

Jednou z tém podni-
kateľskej komisie je skva-
litnenie kultúry predaja v 
ambulantných stánkoch na 
hradnom parkovisku. Ten-
to cieľ sa podaril naplniť 
zabezpečením predajných 
stánkom od mestského 
úrady, ich umiestnením na 
hradné parkovisko a prená-
jmom záujemcom vybratých 
vo verejnej súťaži. 

Peter Distler,  
podnikateľská komisia



SoCIÁLNe veCI, BYtovÁ otÁzKa, zdravotNÍCtvo
elena CeNKÁ, cenka@devin.sk

Ďakovný list

Milí Devínčania,
Na jar usporiadala socialna komisia blší trh, ktorý mal veľký úspech. Osoh 

z neho mali nie len tí, ktorí veci ponúkli na predaj, alebo si ich kúpili, ale aj ľudia, 
ktorých nepoznáme, ľudia, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc. Ostatné veci, 
ktoré sa nepredali sme poskytli diakonii Broumov. Tu je od nich ďakovný list:

Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci. Ceníme si 

pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů, při sběru textilního materiálu. Tímto chceme podě-
kovat také Všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této akci. Vaše sociální cítění nám 
dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší práci.

Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázáni na Vaši pomoc. Věříme, že se naše 
spolupráce bude rozvíjet i v příštích letech. Městské a obecní úřady obdrží od naší organizace na konci 
roku 2011 potvrzení o množství darovaného textilního materiálu.

Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených na ob-
čany v krizových životních situacích na celorepublikové úrovni. V posledních letech nacházejí naše projekty 
a programy podporu také v grantech EU. Kvalita naší činnosti a poskytovaných služeb byla ohodnocena 
také udělením certifikace ISO 9001 a ISO 14001 pro oblast „Příjem, třídění, úprava a prodej použitých 
oděvů a domácích potřeb“ a „Poskytování sociálních služeb“.

Bližší informace o naší činnosti najdete na www.diakoniebroumov.org. Těšíme se na další spolupráci.
Za diakonii Broumov Zuzana Olexová, dispečerka Diakonie Broumov

Elena Cenká, poslankyňa a predsedkyňa sociálnej komisie
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„Červený“ Devínsky strapec

Rozhodli sme sa už dávnejšie. Ešte v januári na stretnutí vinárskeho spolku. Devín je charakteristický 
ríbezľovým vínom. A to je červené. A tak sme tradičnú súťaž vín zamerali na červené, ružové a ríbezľové 
vína. Tým bola naša súťaž i výnimočná. A aby sme my devínsky vinári poznali svojho šampióna, súťaž 
bielych vín bola otvorená iba pre našich vinárov.

Zozbieralo sa úctyhodných 180 vzoriek „červených“ a 30 „bielych“. Odborná komisia neverejne 
zasadla prvý krát v priestoroch hotela Hradná brána a hodnotila poskytnuté vzorky. Po troch hodinách 
sme spoznali najlepšie červené i ríbezľové víno. A samozrejme devínskeho šampióna – Emila Viteka.

Výsledky súťaže sa preniesli do katalógu a diplomov. Verejné ocenenie šampiónov a odovzdávanie 
diplomov sme si užili na devínskych hodoch. A samozrejme tiež príjemnú a zaslúženú degustáciu súťaž-
ných vín.

Peter Distler, začínajúci devínsky vinár

  Do školy ľahko a s radosťou

Desať rád, ako ľahko a užitočne zvládnuť 
školský rok

„Ako jesť bez chuti škodí žalúdku,  
učiť sa bez túžby po poznaní  

kazí pamäť a zakrýva zmysel vecí“.
 Leonardo da Vinci

1. Živo sa zaujímaj o každý predmet. Deba-
tuj o ňom s kamarátmi, vypytuj sa rodičov 
či súrodencov na význam toho, čo prebe-
ráte.

2. Dôveruj každému predmetu. Neraz ti 
práve najmenej zaujímavé poznatky 
môžu v živote najviac poslúžiť.

3. V škole i pri učení doma venuj látke plnú 
pozornosť. Zapoj predstavivosť, odlož, čo 
ťa vyrušuje. Tak sa naučíš dobre a rýchlo 
a zostane ti veľa času na iné záujmy.

4. Prestávky využívaj na oddych. Dopraj si 
pohyb a osviež myseľ čerstvým vzdu-
chom. No od učenia neodskakuj pričasto. 
Po práci odpočinok blaží a po odpočinku 
je práca potechou.

5. Kontroluj sa. Po vyučovacej hodine či uče-
ní sa doma si sám pred sebou alebo so 
spolužiakmi vlastnými slovami krátko zo-
pakuj, čo si sa práve dozvedel.

6. Zapájaj všetky zmysly. Kresli si názorné 
obrázky, používaj farby, zalistuj si v en-
cyklopédii.

7. Uč sa učením iných. Ak si niečomu ne-
rozumel, spýtaj sa na to spolužiaka, uči-
teľa alebo rodičov. Vyskúšajte sa navzá-
jom, najlepšie formou hry.

8. Uč sa z dneška na zajtra. Uč sa na dve 
smeny: najskôr sa nauč učivo z dnešných 
predmetov, potom sa priprav na zajtra

9. Opakovanie je matka múdrosti. Keď je 
látky priveľa, napíš si z nej hlavné body. 
Tie si znova prejdi po týždni, dvoch a po 
mesiaci. Získaš prehľad a trvalé vedo-
mosti.

10. Nespoliehaj sa na odpisovanie a našep-
kávanie. Radšej sa pomodli. Vnútorná is-
tota je najlepší radca.

Marián Gavenda
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život okolo nás

zNova v rYtme

Tí, čo museli na vojne pochodovať to dobre po-
znajú: stačí ísť pol kroka pozadu a po kilometri ste 
úplne odrovnaní, hoci urobíte presne toľko krokov 
čo všetci okolo. Napokon, platí to aj o tanci a živote 
celkovo. Rytmus nás vnútorne nesie, systém si musí-
me vnucovať vôľou. Koniec prázdnin považujú nielen 
žiaci a študenti za návrat do každodenného rytmu. 
Dôležité je, aby to bol naozaj rytmus a nie každoden-
ný chaotický stres. Možno práve cez leto ste mohli 
v prírode pozorovať obdivuhodnú vitalitu a pritom 
pokojný súlad. Dnešný životný rytmus je skôr aryt-
mický, a spôsobuje nielen srdečné arytmie. Dôležité 
je vedieť sa dolaďovať, „zrovnať krok“. Obyčajne na 
to netreba veľa času. Skôr pravidelnosť. Slúžia tomu 
drobné rituály. Človek si v nich uvedomí seba, výni-
močnosť a neopakovateľnosť každého dňa, naladí 
sa vnímať prítomnú chvíľu. Pre veriacich to bývala 
modlitba. Hovorím v minulom čase, lebo dnes sa aj 
tá stáva súčasťou chaotického dobiehania zmeška-
ných ranných minút. Devín ako taký a obydlia väčšiny 
Devínčanov ponúkajú na chvíle stíšenia mimoriadne 
dobré možnosti. Počnúc Devínskou cestou, Kobylou... 
Z vlastnej skúsenosti viem, že stačí si na polhodinky 
vyjsť a človek získa nadhľad nad situáciou úmerný 
pohľadu na krajinu, ktorý sa pred ním otvorí. Sám 
a mnohí s ktorými som sa o túto skúsenosť podelil 
objavujeme, akým prínosom je návyk vrátiť sa k chvíli 
čítania. Rozvíja úplne iné dimenzie ľudského vnútra, 
než sledovanie televízie. Čítanie ako rituál si vyžaduje 
samozrejme aj trochu pohody, svoj kútik v byte alebo 
záhrade, prípadne sviečku, a najmä hodnotného auto-
ra. Tým sa vnútorné bohatstvo cenných ľudí stáva aj 
našim vnútorným bohatstvom.

Do každodenného rytmu sme sa vrátili prvým 
septembrom. Aby ho poznačoval aj vnútorný súlad, 
treba sa neustále dolaďovať. Prajem všetkým prejsť 
týmto „objavom“.

Marián Gavenda

snahy ochranárov oživiť  
voDný režim Devínskeho ramena

Popri Dunaji v cezhraničnej oblasti Slovenska s Rakúskom aj napriek zásadným úpravám riečneho 
toku ešte stále nájdeme vzácne fragmenty lužnej krajiny. Jedným z nich je aj Slovanský ostrov, prí-
rodná rezervácia vyhlásená v roku 2009, s najvyšším piatym stupňom ochrany, kde sa nachádza aj 
jediný zdroj pitnej vody pre Devín. Leží priamo pod devínskym hradom. A práve tu nájdeme devín-
ske rameno, ktoré sa začalo vytvárať začiatkom 19. storočia ako bočné rameno Dunaja. 

trocha z histórie devínskeho ramena
Čo sa týka samotného Dunaja, v období voľného meandrovania bol veľmi dynamickým tokom, kto-
rý sa v mnohých oblastiach rozvetvoval do bočných ramien. Koryto Dunaja v oblasti Devína prešlo 
v minulosti viacerými výraznými úpravami. Najprv boli vybudované obojstranné protipovodňové 
hrádze, nasledovalo ich zosilňovanie a zvyšovanie. Neskôr si nebezpečné ľadové povodne vyžiadali 

 

 

rok 1811 – oblúk Dunaja s ostrovom pri ľavom brehu v oblasti Devína

Dunaj v oblasti Devína

ďalšie regulácie zabezpečujúce plynulý chod ľadov a splavenín. Taktiež na to, aby bolo vytvorené 
plavebné koryto s dostatočnou plavebnou hĺbkou, sa uzatvárali bočné ramená. Aj devínske rameno 
je v súčasnosti odrezané od hlavného koryta Dunaja.
Oblasť, v ktorej sa dnes devínske rameno nachádza, bola kedysi súčasťou hlavného koryta Dunaja, 
konkrétne oblúka Dunaja v oblasti Devína. V tomto oblúku sa začal formovať ostrov, ktorý spočiat-
ku menil svoju veľkosť v závislosti od aktuálnych podmienok prúdenia. A práve za týmto ostrovom 
sa začalo vytvárať súčasné devínske rameno. K jeho úplnému oddeleniu od hlavného koryta prispe-
lo aj vybudovanie smernej stavby, ktorej účelom bolo zabezpečiť jednotnú šírku (300 m) Dunaja 
v oblasti Devína pre účely lodnej dopravy.

potreba obnovy vodného režimu
Z dôvodu opevnenia brehov Dunaja vysokými násypmi ťažkého kamenia dnes devínske rameno 
s Dunajom nekomunikuje. Horná oblasť vtoku aj spodná oblasť výtoku sú od Dunaja úplne odre-
zané a voda do ramena nateká len pri vyšších prietokoch. Cieľom ochranárov z Bratislavského regi-
onálne ochranárskeho združenia (BROZ) je obnoviť dynamiku prúdenia v ramene jeho otvorením, 

a tým zabezpečiť celkové ekologické zlepšenie pre túto oblasť. Preto spolu s odborníkmi z odvet-
via vodného hospodárstva vypracovali štúdiu, ktorá monitoruje súčasný stav ramena a sumarizuje 
možné postupy revitalizačných opatrení. Ďalším krokom bolo stretnutie so zástupcami Krajského 
úradu životného prostredia, Štátnej ochrany prírody, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a mestskej časti Devín. Toto stretnutie sa uskutočnilo 21. júla 
na Miestnom úrade, kde boli spoločne prerokované možnosti revitalizačných opatrení a navrhnuté 
ďalšie kroky. Z obnovy vodného režimu v ramene bude profitovať celý lužný ekosystému ostrova, 
rastlinstvo aj živočíchy, predovšetkým obojživelníky a ryby, ktoré sa tu budú môcť opäť neresiť.

Niektorí rybári zabúdajú po sebe upratať!

Rybačka priamo z auta
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Deň Devínskych záhraD 2011 – 5. roČník

Kedysi dávno mi priateľka rozprávala o krásnom zážitku z návštevy súkromných záhrad počas jej 
pobytu v malom anglickom mestečku. Odvtedy som snívala o podobnej záhradnej slávnosti, kedy by 
sme sa aj my stretli v našich záhradách, porozprávali sa, inšpirovali a vzájomne sa poučili. Keď som 
pred piatimi rokmi nesmelo oslovila prvých známych s otázkou, či by vpustili Devínčanov do svojej 
záhrady, bola som milo prekvapená ich súhlasom a ochotou, odkryť kúsok súkromia svojho domo-
va. Po nich nasledovali ďalší, a ďalší – už 5 ročníkov! Všetkým zúčastneným majiteľom záhrad som 
nesmierne vďačná! Ich veľkorysosť bola odmenená nadšenými obdivovateľmi a návštevníci získali 
okrem krásnych zážitkov aj množstvo inšpirácií a motiváciu na ďalšie zveľadenie svojej záhradky.
Deň devínskych záhrad nie je súťažou, ale vzájomným stretnutím, nás Devínčanov, ktorí sa s láskou 
staráme o svoju záhradku, alebo ju len budujeme, či o nej snívame. Dúfam, že naša krásna akcia 
bude ešte roky pokračovať, aby ľudí obohacovala a zbližovala. A verím, že aj ďalší Devínčania nájdu 
odvahu otvoriť svoju záhradu pre potešenie nás ostatných.

Oľga Mikulášová

význam v medzinárodnom meradle
Oblasť, v ktorej sa nachádza devínske rameno, predstavuje záujmové územie medzinárodného pro-
jektu Danubeparks (www.danubeparks.org). Ide o projekt zameraný na ochranu Dunaja, za účelom 
ktorej sa spojilo 12 chránených území z ôsmych dunajských krajín od Nemecka až po Rumunsko. 
V rámci projektu pripravuje BROZ v spolupráci s rakúskym Národným parkom Donau-Auen spo-
ločný cezhraničný koncept ochrany a vhodného manažmentu tohto územia. Oživenie vodného 
režimu devínskeho ramena nepochybne k zlepšeniu prírodných podmienok v cezhraničnej oblasti 
prispeje.

 
 
 

Projektové územie medzinárodného projektu Danubeparks, v rámci ktorého  
boli navrhnuté revitalizačné opatrenia na devínskom ramene.

Gašparovci Satinovci sestry Hanzelové

sestry Hanzelové

Fridrikovci

Fridrikovci

Baculákovci

Baculákovci

SatinovciGašparovci
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aKo Sme SI upravovaLI NaŠu HIStÓrIu

Obyvatelia Devína dobre poznajú pamätník padlých na Hradnej ulici. Dali ho postaviť zo 
zbierky občanov Devína svojím padlým v prvej svetovej vojne. Môžeme teda konštatovať, že 
Pamätník padlým v prvej svetovej vojne vznikol z iniciatívy obyvateľov Devína pre padlých Devín-
čanov. Jeho celú históriu isto poznáte z môjho článku uverejneného v Devínčanovi pod titulkom 
„Pamätajme na pamätníky“, preto sa nebudem opakovať.

Zarážajúca je však skutočnosť, že z iniciatívy (mne neznámej osoby resp. inštitúcie) sa z pa-
mätníka stratili mená padlých a pribudol tam nápis rokov druhej svetovej vojny. Pamätník svojím 
umeleckým stvárnením nezaprie dobu svojho vzniku, preto považujem jeho využitie na pripo-
mienku druhej svetovej vojny za viac ako nevhodnú nielen z dôvodu vymazania mien padlých 
v I. sv. vojne. Pre jeho druhé využitie bol zrejme odstránený aj typický znak I. sv. vojny, ktorý je jas-
ne vidieť na historickej fotografii (skrížené pušky s bajonetmi, vojenská prilba a vavrínový veniec) 
viditeľný je aj pôvodný dátum 1914 – 1919.

Dovoľujem si týmto osloviť MÚ – BA Devín a našu umeleckú komunitu so žiadosťou o po-
moc pri navrátení pamätníka do jeho pôvodného stavu. Mená padlých patria na mramorovú dosku, 
na ktorej je t. č. iba text.

 
Na Váš záujem a návrhy sa teší 
Pavlína Rumanovská
kontaktné miesto: knižnica DK, 
Kaviareň Eden, Hradná 5

knižnica inFormUJe

Guy de Maupassant: NOVELy
 
Pierre a Jean, Nedele parížskeho meštiaka, 

Márna krása a Slečna Fifi tak ako aj iné diela 
tohto velikána francúzskej literatúry patria do 
zlatého fondu svetovej literatúry. Vo svojich no-
velách Maupassant robí sondu až na dno ľudskej 
duše so všetkými jej dobrými i zlými vlastnos-
ťami. Na kvalite a príťažlivosti im ani čas ktorý 
uplynul od ich vzniku nič neubral, vždy vedia 
čitateľa osloviť, veď prostredie o ktorom píše 
pozná autor z vlastnej skúsenosti, predkladá 
nám fotografiu života plnšiu a presvedčivejšiu 
ako je sama realita.

Alain Fournier:  VEĽKý TULáK

Toto dielo sa radí medzi klasiku francúzskej 
literatúry. Autor je o generáciu mladší ako Guy 
de Maupassant vyrastal taktiež na francúzskom 
vidieku kde každá dedina žila svojím vlastným 
životom. Boli to roky mladosti, veľkej fantázie a 
nežnej lásky ktoré sa stali námetom jeho romá-
nu Veľký tulák. Jeho kniha je obrazom citového 
života generácie zo začiatku dvadsiateho sto-
ročia, ktorá cez dobrodružstvá detských rokov 
smeruje žiaľ k najstrašnejšiemu dobrodružstvu 
ktorým je prvá svetová vojna, ktorej za obeť 
padol aj Alain Fournier.

F.  Volf – J. Pospíšil 
TRAGICKý MALIAR PETER BOHÚň

Mnohí z Vás isto poznajú pamätník Petra M. 
Bohúňa ktorý stojí na nábreží pred Slovenskou 
národnou galériou v Bratislave. Menej z Vás však 
pozná pohnutý život P.  Bohúňa. V tejto biografii 
sa dozviete o osude ťažko skúšaného umelca 
a stretnete sa aj s inými známymi postavami 
nášho umeleckého života. Napriek skutočnos-
ti, že tento významný umelec musel emigrovať 
ostáva jeho umelecký odkaz do slovenskej his-
tórie a patrí nášmu národu. Jeho mnohé diela sú 
v majetku Slov. národnej galérie. Kniha obsahuje 
aj bohatú obrazovú prílohu. 

 
I. Bart: RUDOLF – NEŠŤASTý NáSLEDNÍK

Dejiny skrývajú nejednu záhadu, medzi ne 
patrí aj záhadná smrť jediného syna cisára Fran-
tiška Jozefa I. Nezodpovedanou otázkou ostáva 
skutočnosť či to bola dvojitá samovražda alebo 
vražda. S následníkom zomrela aj krásna jeho 
priateľka, baronesa Mary Vetserová. Okolnos-
ti známe i menej známe nájdete v ľúbostnom 
románe tohto maďarského autora aj s množ-
stvom dokumentov.

J. Fairley a S. Welfare
ĎALŠIE ZáHADy ARTHURA C.CLARKA

A. Clarke je jedným z najslávnejších klasi-
kov sci-fi. Je známy nie len ako spisovateľ ale 
i ako neúnavný bádateľ na poli najrôznejších zá-
had a mystérii. Ak vás zaujíma tajomno tak ste 
na správnej adrese táto kniha vás poinformuje 
napr. O záhade sibírskej explózie, Lochnesskej 
oblude, obrazcov v krajine, nezvyčajnom daždi.

Pôvodný vzhľad Pamätníka

Súčasný pohľad na Pamätník

MENá PADLýCH V I. SV. VOJNE:

Fährich Johan  Mladosovits Nickerl
Fatika Martin  Oppenberger Francz
Galik Gustav  Shopf Johann
Koller Rudolf  Sanwald Stefan
Krammer   Skalak Karl Oberst
Lang Vinzenz  Schlesinger Adolf
Lechner   Slesinger Sandor
Lechner Balthasar

peťo strassner na hraDe

Vo štvrtok, 22.9.2011, na hrade Devín 
bolo otvorenie výstavy „hommage á peter 
strassner“, ktorá je prejavom pocty životu a 
práci akademického sochára Petra Strassnera, 
človeka, ktorý je jedným z nás – Devínčanom, 
ktorý neúnavne tvoril a pracoval, pôsobil ako 
pedagóg a svojím vplyvom a životným štýlom in-
špiroval mnohých umelcov a študentov umenia.  
Výstava je koncepčne postavená na diele sa-
motného autora, ale aj jeho detí a žiakov. Diela 
- sochy z rôznych materiálov ako kov, keramika, 
drevo sú veľkorozmerné exteriérové artefakty. 
V samotnom priestore hradu vznikol inštalá-
ciou diel zaujímavý vizuálny kontrast moderného 
umenia zasadeného do historického prostredia. 
Zoznam vystavujúcich autorov: akad. sochár 
peter strassner; mgr. art. lucia Fabiánová-

strassnerová (keramika); mgr. art. Gabriel 
strassner (drevo, bronz); mgr. art. Ľubo 
mikle (zváraná oceľ); mgr. art. kristína 
Jadroňová (fotomontáž); mgr. art.slavomír 
Gabriška (drevo). 

výstava potrvá do 31.10.2011.  
Určite sa choďte pozrieť!  red.
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Mestská časť Bratislava – Devín oznamuje obyvateľom, že 
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční 

ZBER DOMOVÉHO ODPADU
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN  

A ELEKTROSPOTREBIČOV
dňa 1. 10. 2011 (sobota)

v čase od 10:30 do 12:30 pred dvorom  
požiarnej zbrojnice na Hradnej ulici: 

Staré náterové hmoty•	
Odpadové rozpúšťadlá •	
Pesticídy•	
Oleje a tuky •	
Batérie a akumulátory •	
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť •	
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky, ...)•	
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, •	
monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Odpad musí byť v takom stave, aby sa z neho neuvoľňovali súčasti, v prípade kvapalín musí  
byť odpad uzavretý v pevnom obale a max. hmotnosť odpadu do 5 kg na 1 obyvateľa.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom uvedený odpad budú preberať pracovníci spoločnosti  
ARGUSS, s.r.o. len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov. ARGUSS ďalej oznamuje  
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi  
v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

HARmOnOgRAm PRISTAVEnIA VEľKOKAPAcITnýcH KOnTAjnEROV – II. POLROK 2011

Dátum: Deň Typ VKK Lokalita, miesto pristavenia
08.09.2011 štvrtok 11m3 Štítová nad kostolom pri fare

08.09.2011 štvrtok 11m3 Muránska – Slovienska parkovisko pod hradom, pod stromami vedľa Bufetu pod lipou

08.09.2011 štvrtok 11m3 Hradná – Kozičova na okraji Hradnej

22.09.2011 štvrtok 11m3 Slovanské nábrežie parkovisko u Srnčíka

22.09.2011 štvrtok 11m3 Cintorín hlavný vchod

22.09.2011 štvrtok 11m3 Lomnická križovatka s novou cestou

29.09.2011 štvrtok 11m3 Kremeľská stará obrátka autobusov

29.09.2011 štvrtok 11m3 Dolné Koruny zastávka MHD, povyše odbočky na políciu

29.09.2011 štvrtok 11m3 Devínska cesta Kvetinárstvo Agapé

06.10.2011 štvrtok 7m3 Štítová nad kostolom pri fare

06.10.2011 štvrtok 7m3 Muránska – Slovienska parkovisko pod hradom, pod stromami vedľa Bufetu pod lipou

06.10.2011 štvrtok 7m3 Hradná – Kozičova na okraji Hradnej

13.10.2011 štvrtok 7m3 Slovanské nábrežie parkovisko u Srnčíka

13.10.2011 štvrtok 7m3 Kremeľská stará obrátka autobusov

13.10.2011 štvrtok 7m3 Dolné Koruny zastávka MHD, povyše odbočky na políciu
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